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Algemeen 

Statutaire naam: Stichting Bulters + Mekke   
Postadres: Noorderweg 140 1222 PG Hilversum 
info@stichtingbultersmekke.nl 
 
Website: www.stichtingbultersmekke.nl  
 

KvK nummer: 24459343  
RISN: 820709633 
 
IBAN: NL18 INGB 0004 7598 74 

BIC: INGB NL 2A IBAN 3  
 

 
 

Bestuur   
 

 Voorzitter: mevr. Patrice Diana (Patrice) Hijsterborg   

 Penningmeester: dhr. Robert Huibertus (Rob) Klijn   

 Bestuursleden: mevr. Yvonne Maria (Yvonne) Mol en  

mevr. Annelies Jozina Adriana (Annelies) Steenbrink - Oostveen   
Ambtelijke secretaris: dhr. Joannes Maria Hermanus (Joep) Mourits 

 

 
 

Doelstelling van Stichting Bultersmekke   
  
De missie van Stichting Bultersmekke is om zoveel mogelijk mensen met een beperking hun eigen 
assistentiehond op te laten leiden met als doel een zelfstandiger en kwalitatief beter leven.  
Deels doen we dit door het laten opleiden van assistentiehonden in opdracht van zorgverzekeraars 
en door fondsenwerving om een assistentiehond financieel mogelijk te maken voor mensen die deze 
niet vergoed krijgt van de zorgverzekeraar.  
 
De Stichting werkt samen met de VOF Bultersmekke Assistancedogs waarbinnen het 

teamcoachingsprogramma plaatsvindt.   
 
De Stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen en de Stichting boogt niet 

het behalen van winst.  

 
 

Activiteiten van Stichting Bultersmekke    
 
Het jaarlijks financieel ondersteunen van bestaande projecten en nieuwe projecten waarvan de 
persoon de assistentiehond niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgt vanuit de zorgverzekering of 
gemeente (WMO) en die bijdragen aan het bevorderen van een zelfstandiger en kwalitatief beter 
leven alsmede van het vermogen te participeren in de samenleving. 
Het ondersteunen van mensen in hun geldwervende activiteiten ten behoeve van de bekostiging van 
de opleiding van hun assistentiehond. 
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Fondsenwerving   
  

Stichting BultersMekke verwerft fondsen op een aantal manieren.  

 Via algemene donaties van particulieren, bedrijven en organisaties.   

 Via (kleinschalige) verkoop van producten via de website.   

 Via fondsenwerving/acties bij bedrijven, organisaties en particulieren voor financiële bijdrage aan 

specifieke projecten.   

 Via de Nationale doppenactie die door vrijwilligers is opgezet en wordt uitgevoerd.  

  

  
 

Vermogen    
 
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de Penningmeester.  
Donaties die binnenkomen voor een specifiek project en/of doel worden toegewezen aan dit 
specifiek project en/of doel. De Stichting Bultersmekke keert de verworven gelden periodiek uit aan 
de VOF Bultersmekke voor de in de voorgaande periode verrichte trainingen per project/doel .Tussen 
Stichting BultersMekke en de BultersMekke VOF is per kwartaal overleg over de voortgang van de 
projecten/doelen die de Stichting financiert c.q. helpt financieren 
 
 
Ambitie 
 
Het bestuur van de stichting zal zich in de loop van 2017 vernieuwen. Dit vanwege de ambitie om een 
groeiend aantal mensen te ondersteunen in het verwerven van middelen ter bekostiging van de 
opleiding van hun assistentiehond. Daarvoor worden aparte programma’s geldwerving door 

cursisten opgezet.   

 

 

 
 


